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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO
DE HISTÓRIA DA EFLCH - UNIFESP CAMPUS PROVISÓRIO,
REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2014.

1

Ao vigésimo dia do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, com início às dez

2

horas e trinta minutos, na sala 221 do Prédio Acadêmico no Campus Provisório

3

em Macedo, Guarulhos, reuniu-se o Conselho do Departamento de História,

4

sob a presidência da Profa. Dra. Maria Rita de Almeida Toledo. Estavam

5

presentes os conselheiros: Profs. Drs.: Alexandre P. Godoy, André R. A.

6

Machado, Andrea Slemian, Antônio S. A. Neto, Bruno G. Feitler, Jaime

7

Rodrigues, Luis A. C. Ferla, Marcia E. Miranda, Maria Luiza F. Oliveira,

8

Mariana M. Villaça, Maximiliano M. Menz, Odair C. Paiva, Samira A. Osman; os

9

representantes discentes da graduação: Juliana S. Carvalho, Michele Ap. S.

10

Dias, Michelle C. Britto; a representante discente da pós graduação: Verônica

11

C. Lima e a secretária executiva: Vilma G. S. Castro. Ausências justificadas dos

12

conselheiros: Márcia B. M. D’Aléssio, Wilma P. Costa e Patrícia T. Santos.

13

Constatando-se “quorum” legal com 19 presentes, a Sra. Presidente iniciou a

14

reunião com os Informes:

15

a. Chefia - Cumprimentos ao prof. Alexandre pelo seu aniversário. Saiu a

16

homologação do prof. José Carlos Vilardaga. Está no RH para aprovação no

17

CONSU. O prof. assumirá o cargo no começo do próximo semestre. Sobre a

18

Banca de História Antiga, a Chefia informa que foram 15 candidatos

19

inscritos e para o concurso de História do Brasil, 32 candidatos, incluindo a

20

candidatura de titular da PUC. A bancas devem ocorrer entre 1ª semana de

21

abril até a primeira semana de junho, porque este é ano eleitoral. Não

22

poderá haver erros nos processos de seleção para não corrermos o risco da

23

homologação ficar apenas para o ano de 2015.

24

b. Congregação

-

As

duas

últimas

reuniões

da

Congregação

foram

25

interrompidas por tumultos da parte dos discente, impedindo que houvesse

26

qualquer debate ou resolução coletiva. Hoje começam as reuniões

27

extraordinárias para discussão de Regimento. Essas reuniões ocorrerão

28

uma vez por semana até a aprovação do documento. Ao longo das sessões

29

extraordinárias ainda ainda serão aceitas sugestões de alteração do
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30

documento. Prof. André informou que nessas reuniões da Congregação,

31

assim como as regulares, a secretária passará lista de presença, não haverá

32

proibição de entradas para evitar confrontos. Mas, em qualquer situação de

33

tumulto, a sessão será cancelada. Ele pediu aos professores que

34

informassem os alunos sobre os acontecimentos. Profa. Mª Rita elucidou

35

que dos 128 milhões que a Universidade pediu ao MEC veio R$ 57.574.388

36

de custeio para pagar o aluguel, transporte, água, luz. Não se sabe se virá a

37

verba referente aos bens de capital, ninguém sabe dizer. Profa. Márcia

38

Eckert comentou que no ano anterior não veio nada porque já estava tudo

39

empenhado. Prof. André acrescentou que para S. José e Guarulhos a verba

40

de capital referente a construção dos prédios estava contabilizada no

41

montante distribuído, diminuindo o uso desse dineiro para outros

42

aquisições. Prof. Jaime lembrou que todo mundo já está com seu prédio

43

exceto Guarulhos, daí a divisão injusta entre os campi. Prof. André

44

acrescentou que a verba de custeio é descentralizada entre os campi e o

45

capital é centralizado na Reitoria (ainda não é prioridade descentralizar por

46

causa das construções dos prédios). Profa. Mª Rita expos as propostas em

47

discussão:


Modelo A (matriz ANDIFES): distribui dinheiro pelo número de alunos vezes
potencial de 1 a 4, segundo a formação dos estudantes em seus cursos
(prof.1, médico 4). Não só valorização de carreiras, os cursos integrais
ganham mais, mesmo com número reduzido de alunos.
Plano B: distribuir pela contabilização dos gastos fixos, mas ninguém sabe
como seria essa contabilização.

48
49
50
51
52
53
54
55

Também foi informado que os R$ 3.074.233 de transporte dos estudantes

56

de Guarulhos foram transferidos do MEC para a conta do campus (virou

57

custeio) os aluguéis (transportes, predial), água, luz e telefone também. A

58

Chefia lembrou que na reunião com a direção acadêmica foi dito há

59

problemas na justificativa justifica do pagamento do transporte dos

60

estudantes porque já existe o auxílio transporte para essa categoria. Isso

61

gerará uma briga com a AGU-Advocacia Geral da União, Tribunal de Contas

62

Federal-TCU. A chefia também comentou que os representates do Cmapus

63

nessa discussão da divisão das verbas Unifesp no CONSU são: Carlos Bello,

64

Daniel Revah e Daniel Vasquez. Prof. André apresentou a planilha de gastos

65

e distribuição dos orçamentos e especificamente o do orçamento de

66

Guarulhos. Também lembrou que, na reunião dos Chefes e Comiss!ao de
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67

Orçamento com a profa Janine, foi dito que a mesma está revendo contrato

68

por contrato de todos os gastos de todos os campi afim de regularizar

69

situações diferenciadas na Universidade. Ex.: supervalorização do contrato

70

de limpeza de Diadema (paga três vezes mais que Guarulhos; ou Baixada

71

Santista paga cinco vezes mais que SP). Profa. Mª Rita ainda comentou que

72

seríamos beneficiados se não cortassem o dinheiro do acadêmico para as

73

compras da biblioteca A proposta do Prof. Daniel, com a redução do

74

orçamento, é cortar nas Diárias e Passagens. Manteríamos bancas e dois

75

convidados. ZERO para professores da casa, ZERO para internacional.

76

Profa. Andrea perguntou se as Diárias e Passagens vêm como custeio fixo

77

ou se essa verba pode ser remanejada. Lembrou que gastamos mais do que

78

o previsto e não houve problema nenhum em 2011. Profa. Mª Rita disse que

79

essa informação ninguém soube dar. Prof. André comentou que tudo era

80

centralizado na reitoria e o diretor assinava tudo que era pedido, agora com

81

a descentralização é o Diretor que decide se assina ou não. Prof. André

82

alertou que em todas as reuniões há um “Vamos nos mobilizar”. Na reunião

83

do Planejamento, óbvio, todo mundo reclama, mas aqui talvez tenha sido

84

um pouco mais duro. Profa. Márcia Eckert questionou sobre a cota prevista

85

para a Zona Leste. Profa. Mª Rita lembrou que estão prevendo. Profa.

86

Márcia Eckert comentou que nenhuma universidade discute orçamento.

87

Profa. Samira sugeriu devolver a conta ao remetente. Profa. Mª Rita lembrou

88

que nem o prof. Daniel, nem a Profa. Soraya, nem a Profa. Janine quer essa

89

discussão. A previsão para a solução da distribuição do orçamento é 30 de

90

janeiro. Profa Maria Rita informou que a construção no bairro dos Pimentas

91

está de vento em poupa, não está atrasada. O que está acontecendo é que o

92

Galpão está abandonado. Pediram para transferir a Brinquedoteca para o

93

campus provisório por causa dos furtos que ocorreram no CEU. O prefeito

94

ameaçou de nos tirar o galpão pela falta de uso. Por isso, o Prof. Daniel

95

pediu para fazer portfólio das atividades com a Prefeitura para mostrar o

96

que tem para negociar. Sobre os possíveis usoso do auditório Adamastordo

97

centro, a Profa. Maria Rita informou que esse espaço é dividido entre três

98

secretarias: Esporte, Cultura e Educação e a agenda é uito complicada.

99

Prof. André avisou que sobre os convênios a Direção Acadêmica não tem

100

poder de negociar junto à Prefeitura de fato porque há diferentes

101

interlocutores. Chefe de Gabinete fica com a agenda maior (teatro).
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102

c. Pós-Graduação - A profa. Wilma justificou a ausência da profa. Márcia

103

D’Aléssio que está em viagem; informou que encaminhará as telas da APCN

104

do Doutorado para a Câmara de Pós-Graduação na reunião de março.

105

Lembrou a todos que a APCN de doutorado para História credenciará

106

11 professores na mesma linha de pesquisa do mestrado. Falou sobre a

107

análise de relatório CAPES para processo anual de Avaliação 2015.

108

Informou sobre a 1ª. Defesa do Programa, com orientação do prof. Fabiano.

109

Lembrou a todos que deve-se mandar o projeto dos alunos de mestrado

110

para Comitê de Ética com nº de protocolo para a realização da defesa final.

111

Informou que a profa. Rossana foi credenciada no programa de pós;

112

d. CCH (Comissão Curricular de História) - Profa. Samira apresentou o

113

calendário da Semana de Calouros, lembrando que cada docente pode

114

sentir-se livre para dar seu programa na acolhida e depois dispensar os

115

alunos para as atividades programadas: Aula inaugural de História ficou

116

para quinta-feira com prof. Hansen às 19h30min; Segunda será a

117

apresentação das Coordenações. Lembrou também que os demais termos

118

não serão dispensados na Semana de Calouros. Chegou o primeiro pedido

119

de reintegralização do discente Maxmillian. A CCH aprovou mediante a

120

apresentação do atestado de síndrome do pânico. Max alegou depressão

121

(ficou sem dinheiro para se sustentar), mas no prazo de seis meses fez tudo

122

que precisava para apresentar à CCH. Homologação com três abstenções da

123

integralização com prof. Janes Jorge como orientador. Prof. Alexandre deu

124

informe da PROGRAD. Para o Programa de Intercambio Internacional com

125

outras

126

requisitando proficiência em língua portuguesa para receber alunos. Profa.

127

Samira esclareceu que o regimento interno, depois das dúvidas sanadas

128

pela PROGRAD, entrará em vigor no primeiro semestre de 2014. Informou

129

as principais mudanças desse regimento: os cursos devem ter 18 aulas,

130

mas podem oferecer 20% da carga horário à distância (três dias: discussão,

131

filme), devendo ser registrada no plano de ensino; a média muda para seis;

132

de zero a três o estudante é reprovado automaticamente. A CCH enviará os

133

artigos e prescrição para todos. Prof. Alexandre ainda referiu-se a definição

134

do número de vagas, que tem se mantido, assim como o ingresso dos

135

estudantes pelo SISU. Lembrou que o curso de libras, para a licenciatura, é

universidades,

o

Depto.

de

História

ofereceu

duas

vagas,
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136

presencial. Informou ainda que os problemas de rematrícula, lançamento de

137

notas, são devido ao sistema de informática ser muito antigo. Recomendou

138

que o docente registre seu nome e carga horária para PROGRAD e a CGU

139

h/aula. Profa. Samira informou que a Comissão de Curso negou caso de

140

integralização, a Comissão de Graduação foi ao CONSU e o processo voltou

141

para receber parecer. Não precisamos receber a devolução de um aluno por

142

semestre. Prof. Maximiliano pronunciou que em Diadema, a maioria reprova

143

em cálculo, então resolveram apresentar um novo currículo. Profa. Samira

144

acrescentou que a CCH resolveu ofertar Mono II, atendendo demanda de

145

representante discente dizendo que dos 66 alunos formandos saíram 40

146

bancas. A divisão eram 37 turmas para 34 salas para Câmara.

147

e. Comissão Extensão - Profa. Mª Rita concluiu que a Comissão se desfez com

148

a saída para pós-doc dos profs. Clifford e Julio. Em geral o prof. Odair envia

149

a todos o edital da PROEX, projetos aprovados pela Câmara. Prof. Antonio

150

contou que a Rede Nacional de Formação - RENAFOR quer que a

151

universidade assuma a formação continuada dos professores da rede

152

pública. Envolve verba do MEC. Comitê para representar os cursos de

153

Extensão e Especialização. Há pacotes prontos para cada campi assumir.

154

Educação e Direitos Humanos. Gênero e diversidade na escola. Educação

155

Ambiental ficou com Diadema; Indígenas com Letras e C. Sociais com

156

Gênero

157

semipresenciais para 250 professores do município de SP. 90 pessoas entre

158

tutores e coordenadores (alunos de mestrado podem ser tutores). Bolsa

159

R$ 65. Na prefeitura de SP são cinco polos nos CEUs. Aulas presenciais e à

160

distância. O município do Estado pode solicitar ao MEC que a UNIFESP

161

atenda professores do Fundamental I.

ficou

com

Pedagogia

a

profa.

Daniela

Finco.

São

cursos

162

f. Comissão de Pesquisa - Prof. Bruno comentou que saiu a licitação para

163

preparar a Revista de Fontes, a revisão. Já solicitamos textos para fazer a

164

que estará online em agosto. Há um Conselho Consultivo, quem quiser

165

participar. Profa. Mª Rita manifestou desejo em participar, mas seria

166

interessante ter gente de fora. Sobre os Seminários, a profa. Andrea

167

disseminou via-email o calendário dos SEMINÁRIOS HISTÓRIA UNIFESP -

168

2014 e sugeriu uma rodada entre docentes da casa:
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169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184













Fevereiro (12): Marcela Ternavasio (da Universidade de Rosario, Argentina)
(confirmado)
Março (12): Profa. Josianne Cerasolli (UNICAMP) (confirmado)
Abril (16): Luiz Geraldo Silva (UFPR) (confirmado)
Maio (15): Rebeca Gontijo (UFRRJ) (confirmado)
Junho (marcar): Carlos Silva Jr. (University of Hull) (confirmar)
Julho: programamos ou não?
Agosto: Veronique Herbrad (Paris I)
Setembro: Sérgio Mattos (UFOP) (confirmar Fábio, inclusive a possibilidade de
passagem)
Outubro:
Novembro:
Dezembro:

Marta Carvalho
Thomas Cohen, da Oliveira Lima’s Library
Letícia Squeff - contato Janes

185

g. Centro de Memória e Pesquisa Histórica - Profa. Márcia citou problemas

186

de transporte com cinco horas de atraso nas visitas técnicas ao Arquivo

187

Público do Estado de São Paulo. Profa. Mª Rita informou que todas as

188

reclamações foram reportadas. Profa. Andrea afirmou que se os doentes

189

ligarem para o setor de transporte no dia, a solicitação será atendida. Prof.

190

Jaime disse que infelizmente não temos boas notícias. Após as fortes

191

chuvas, o lugar que estava reservado para a construção do Centro de

192

Memória inundou. Descartamos a construção e ficaremos na sala de Dança

193

e ao lado da lanchonete mesmo. Outro problema é que seis bolsistas não

194

têm condições de produzir relatório porque as atividades foram encerradas

195

há quatro meses quando se iniciou a mudança. Não faz sentido renovar o

196

pedido de bolsa sem estrutura para eles trabalharem. Acomodação de

197

mobiliário, instalação de equipamentos, parte elétrica, nada foi feito. O

198

formulário de requisição foi preenchido em outubro. O engenheiro pediu

199

para fazer um X onde ficariam as tomadas na parede, mas não tem fio para

200

a parte elétrica, não tem cabo para rede. A procuradoria devolveu com

201

alterações a minuta de comodato das Editoras Nacional e IBEP, pois não

202

aceitou contrato por tempo indefinido. Lembrou que isso é um grande

203

problema porque antes tínhamos 10 pessoas para contribuir (seis bolsistas,

204

estagiária, três monitores) e agora não mais. Prof. André disse que a verba

205

FINEP está bloqueada. Disse também que os equipamentos da CAPES que

7
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206

não foram ligados por poblemas técnicos do campus serão objeto de

207

encaminhado para solucionar os problemas. Profa. Mª Rita encaminhará ao

208

Diretor e a Congregação um memorando para tomarem ciência. Prof. Jaime

209

acrescentou também os problemas da infra-estruturais da sala do PET. A

210

sala inundou. Formulários foram feitos, mas não há prazos. As atividades

211

acadêmicas - aquelas para as quais fomos contratados - não estão

212

acontecendo por falta de infraestrutura. Profa. Mariana requisitou cortinas

213

para salas de aula em que o sol atrapalha. Profa. Mª Rita informou que já

214

havia solicitado à profa. Magali as cortinas. O PET terá evento de 22 a 25 de

215

abril será entre aulas estendidas. Profa. Mª Rita solicitou que encaminhasse

216

o pedido à CCH para avaliar e consultar os colegas. Profa. Samira informou

217

que a próxima reunião seria dia 20 de março.

218

h. Discentes - Juliana lembrou a apresentação dos CA’s com a intenção de

219

orientar os calouros de que a greve não é a principal saída neste momento.

220

Será quarta-feira no entre aulas, em geral das 17 às 20 horas.

221

Ordem do Dia: Item 1) Homologação dos afastamentos de curta duração

222

(ad-referendum): Maximiliano M Menz

(09 a 11 de setembro); Julio

223

M. Naranjo

224

Santos (15 a 27 de outubro); Clifford (21 a 30 outubro); Luis Filipe (04

225

09 novembro); Fernando Atique (25 a 30 de novembro); Samira

(02 outubro); André Machado (02 e 03 outubro); Patrícia T
A

a

Osman

226

(02 a 06 de dezembro); Odair C Paiva (01 a 03 de dezembro); Luis Filipe S

227

Lima (19 a 22 de fevereiro), aprovados por unanimidade. Item 1.1)

228

Afastamentos

229

afastamentos dos professores: Maria Rita A Toledo e Eliane Lourenço (05 a

230

10 de maio) México aprovados por unanimidade.

futuros:

A

Sra.

Presidente

colocou

em

votação

os

231

Item 2) Abertura dos processos de afastamento de longa duração:

232

Apresentaram-se para dar parecer a este Conselho para os pedidos de

233

afastamento de longa duração para realização de pós doc:

234



o prof. Max para o afastamento de Prof. Luis Filipe S Lima (2015)

235



o prof. Jaime para o afastamento da Profa. Patrícia T Santos (02.02 a

236

02.07.2015 em Pádua/Itália)
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237

Item 3) Atas anteriores: Profa. Mª Rita Seguindo expressou que a aprovação

238

da ata de 13 de novembro de 2013 ficaria para a próxima reunião porque

239

não houve tempo de circular entre os Conselheiros.

240

Item 4) Orçamento da Universidade - informações e prioridades: Profa. Mª

241

Rita comentou que para à Direção, nesse primeiro momento, há verba para

242

Diárias e Passagens somente para bancas. Prof. Fernando Atique pediu

243

para banca de monografia diária para uma profa. de Campinas. Profa.

244

Andrea comunicou que a Comissão de Pesquisa organizou calendário de

245

Seminários antes do pedido do prof. Janes. Por isso, Priorizou os pedidos de

246

grupo de pesquisa ou atividades oficiais do Departamento. Profa. Mª Rita

247

alertou a quem enviar SCDP ao prof. Daniel sem ter passado pela Comissão

248

de Pesquisa, voltará. Por isso, a passagem que foi encaminhada, pelo Prof.

249

Janes sem autorização da Chefia, para Luis Geraldo, em outubro 2013, foi

250

cancelada Profa. Andrea expôs que o critério do campus Guarulhos é

251

recomendar programações de atividades aqui. Fórum Revista será..

252

Profa. Mª Rita recomendou antes de fazer qualquer convite, quem tiver

253

convidados, que converse com a Comissão de Pesquisa. A Comissão de

254

Orçamentos discutirá as prioridades porque definirá a distribuição do

255

orçamento pelos departamentos. Prof. André recomendou que todos

256

continuem pedindo para conquistar Diárias e Passagens para o próximo

257

ano. Lembrou que, com essa estratégia, garantimos a Revista de Fontes, o

258

banco de dados Jstor. Comentou ainda que foi uma decisão muito acertada

259

a de organizar cotações para fazer pedido de compras. Com as atas de

260

preços vigentes, se houver qualquer dinheiro, o produto vem. Profa. Mª Rita

261

pediu para pensar em gastar mais energia com custeio do que capital. Fazer

262

um projeto para justificar 50, 60, 70 itens, um aprimorado laboratório para

263

para pedir nos editais CAPES Infra ou para a FAPESP. Prof. André

264

perguntou quando sai o próximo edital Fapesp Livros e o Prof. Jaime

265

informou que o último saiu em 2010 e comentou que fomos tímidos tendo

266

em vista o último pedido. Prof. André expressou que precisamos saber quais

267

são as datas para não sermos pegos de surpresa quanto aos pedidos aos

268

editais específicos, fora do orçamento da universidade. Profa. Mª Rita falou

269

de valores recebidos e devolvidos. Quem não pediu está pedindo. Prof.

9
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270

Andre afirmou que a Comissão de Orçamento precisa conversar com o setor

271

de compras.

272

5) Organização e Cronograma para Edital para Eleição da Chefia; Comissão

273

de Extensão; Representação Discente; representação vaga no Centro de

274

Memória: Profa. Mª Rita lembrou os dois coordenadores da Extensão que

275

estão fora em pós doc e a profa. Karen que saiu definitivamente do quadro

276

de docentes da casa; recordou que encerra em abril o mandado desta

277

chefia. Prazo para inscrições será a última semana de março, para no

278

próximo conselho passar a chefia. Profa. Mª Luiza quem fez a eleição da

279

pós, ofereceu-se para preparar o edital. Participarão da Comissão Eleitoral,

280

para abertura e fechamento da urna, a profa. Maria Luiza, prof. Luis Filipe e

281

a discente pós-graduanda Verônica. Prof. André alertou para aceitar

282

inscrições até 19 de março.

283

6) Reunião do Departamento com a Direção Acadêmica - dinâmica de

284

organização (pauta e assistência) Profa. Mª Rita pediu para indicar pontos

285

de pauta da representação discente e servidores técnicos para ter projeto de

286

curso. Prof. André informou que a direção prestará contas e ouvir os

287

departamentos. A questão de novos cursos, exemplo Arqueologia, para que

288

circule a discussão escalonada com a Direção e Chefia, Congregação.

289

Futuro PDInfra, o que queremos de forma organizada, como e quando. Prof.

290

Jaime sugeriu o início da próxima Chefia.

291

7) Aprovação Regulamento de Atividades Complementares reformulado e

292

tabela de pontos: A profa. Samira pronunciou que a CCH tem revisado os

293

documentos desde antes da formação dos Departamentos. CCH era

294

responsável pelas bancas e agora não é mais (NDE conta com sete docentes,

295

dois discentes e um técnico). Havia várias versões com certa descrição

296

errada. Profa. Mª Rita citou a LDB. Profa. Samira retomou o Regimento do

297

Curso

298

complementares, PET 30horas por semestre. Na organização sobre planos

299

de estudos a profa. Lucíla e Elaine concordam que a mesma atividade não

300

pode valer duas vezes. Patrimônio 100 horas, cursos à distância. Arquivar e

301

datar para evitar interpretação equivocada sobre bacharelado, licenciatura e

302

patrimônio. Profa. Mª Luiza comentou que se perde muito tempo nessas

para

corrigir

desproporções

200h,

150h

de

atividades
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303

divergências de atualizações. Prof. André pediu clareza. Profa. Mª Maria Rita

304

se viu acertando os créditos. Foi difícil pegar das eletivas e diluir nas

305

disciplinas. Reconhecer a UC demanda muito mais tempo. A licenciatura

306

tem carga horária maior por conta do estágio supervisionado. Todos

307

aprovam o documento.

308

A Sra. Presidente encerrou a reunião às 13h15min agradecendo a presença de

309

todos. Nada mais a acrescentar pela qualidade de secretária executiva Eu,

310

Vilma Castro, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada

311

pelos docentes presentes.

Guarulhos, 20 de fevereiro de 2014.
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